Formular nr.1
OFERTANT
Inregistrat la sediul autoritatii
contractante
nr
/

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului din data de
atribuirea
contractului
avand

privind achizitia directa pentru
ca
obiect

va transmitem alaturat urmatoarele:

noi
(den um irecz,/n umele ofertan tului)

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
2. Persoana de contact pentru achizitia directa
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării

Operator economic,
(semnătura autorizataşistampila)

Formular nr. 2
OFERTANT
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele
2. Codul fiscal
3. Adresa sediului central
Cod postal
Cont trezorerie:
4. Telefon
Fax
E-mail
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)
6.

Obiectul

de

activitate,

pe

domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile

filialelor/sucursalelor

locale,

dacă

este

[adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:

perator economic,
[sem nătura a utoriza taşistampila)

cazul:

Formular nr. 3
OFERTANT
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea,/numele
ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să prestam
pentru suma de
lei fără TVA (suma în litere şi în cifre, oferta pentru prezenta procedură), Ia
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
Iei (suma în litere şi în
cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile,
(ziva/luna/anul) ea va rămâne obligatorie pentru
respectiv până la data de
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertăva
constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de bază:
l_l depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar alternativă ;
1l nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Înţelegem că nu sunteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
lei fara TVA.
7.In catalogul electronic din SEAP, TOTAL VALOARE

Data
în calitate de
semnez oferta pentru şi în numele

, legal (semnătura)autorizat să

(den um irea/n umele ofertan tului)

perator economic,
(semnătura autorizataşistampila)

Formularul nr. 4
Operator economic
ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator
(denumire/sediu)

DECLARATIE privind privind ncincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016
Subsemnatul,

reprezentant al
(denumirea operatorului economic, ofertant/ asociat/
subcontractant/ tert sustinator) in calitate de ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziiie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte pub]ice, ca nu am fost condamnat prin hotarâre
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a). constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si complerarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabi]it;
b). infractiuni de corupiie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
comp1errile u1terioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de corupiie prevazute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupiie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care sunt stabilit,
c). infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si comp1etri1e u1terioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit,
d). acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificari1e si comp1etirile u1terioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit,
e). spa1area baniior, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantrii terorismului, repub]icata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si complerarile u1terioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit;
f). traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si complet2rile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare a1e
legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit;

Declar de asemenea ca nici unul din membrii organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control al
denumirea operatorului economic, ofertant/ asociat/
subcontractant/ tert sustinator nu a fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a). constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codu1 penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit;
b). infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
comp1etirile ulterioare, si infractiuni asirnilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modiflcarile si completarile u1terioare, sau de dispozitiile corespunzatoare a1e legislatiei pena1e a
statului in care sunt stabilit,
c). infractiuni impotriva intereselor financiare a1e Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si comp1etirile u1terioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit,
d). acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si comp1etiriIe u1terioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare a1e legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit,
e). spa1area banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spibrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantarii terorismu1ui, repub1icata, cu modificarile u1terioare, sau finantarea terorismu1ui,
prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si comp1etiri1e ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei pena1e a statului in care sunt stabilit;
f). traf1cu1 si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si comp1etirile u1terioare, sau de dispozitiile corespunzatoare a1e
legis1atiei pena1e a statului in care sunt stabi]it;

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a so1icita, in scopu1 verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazu1 in care aceasta declaratie nu este conforma cu rea1itatea sunt pasibi1 de
inca1carea prevederilor legis1atiei pena1e privind fa1su1 in declaratii.

Data completarii

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,
(nume, prrnume,functie, semnatura autoriat)

Formularul nr. 5
Operatorul economic
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator)

(denumire/sediu)

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,
reprezentant al
(denumirea operatorului economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) in ca]itate
de ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals
in acte pubiice, ca nu ma aflu intruna din urmatoarele situatii:
a).am incalcat obligatiile stabi]ite potrivit art. 51 al Legii iir. 98/2016;
b). procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judici2ra sau in incetarea activitatii;
c).am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea;
d). am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e).ma af[u intr-o situatie de conflict de interese in cadnil sau in legatura cu procedura;
f). participarea anterioara la pregatirea procedurn de atribuire conducand la o distorsionare a
concurentei;
g). mi-am inca1cat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, a1 unui contract de achizitii sectoriale sau a1 unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului
contract, plata de daune-interese sau a1te sanctiuni comparabile.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in f[ecare deta]iu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a soiicita, in scopul verif[carii si conrmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul ix care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completa.rii

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,

(nume, prenume,functie, semnatura autoiiat)

Formularul nr. 6
Operatoru! economic
(oferta nt/asociat/subcontracta nt/tert susti nator)

(denumire/sediu)

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul

, reprezentant imputernicit al
(denumirea si date!e de identificare ale

operatorului economic/ ofertant la procedura de achizitie publica Achizitie directa pentru atribuirea
contractului

de

furnizare

avand

ca

obiect

,codCPV
organizata de Comuna Curteşti, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr.
98/2016 si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
ln sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de Ministeru!
Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) sau extras din
Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din care sa rezulte ca nu
avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla
in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai jos:
Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Curteşti, judeţul
Botoşani:
Maricel Anton Primar;
Străchinariu Ovidiu Corneliu - Viceprimar;
Doru Socianu - Secretar General al Comunei;
Varasciuc Bogdan Cătălin - Contabil.
Consilieri locali:
Aioniţoaie Adrian
Aioniţoaie Victor Florentin
Dascălu Mihai
Niţişor Vasile
Lupancu Narcis
Milinceanu Livu

Niţură Sidonia-Eugenia
Olariu Mihai
Onofrei Constantin
Plian Florin
Rotaru Petru-Gabriel
Vitel Dumitru
Străchinariu Petrea
Tănasa Radu-Bogdan

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopui verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
lnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,

(nume, prenume, functie, semnatura autorizat)

Operatorul economic

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul(a)

reprezentant
cu sediul in

achizitie publica

Achizitie directa

legal/imputernicit

al

, ofertant la procedura de
pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect

organizata de Comuna Curteti, declar pe propria raspundere ca la data
solicitarii de oferta, nu am datorii la bugetul local si la bugetul de stat.

Data:

(reprezentant /egal/imputernicit)

